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Internationell finansiell management 7,5 högskolepoäng
Global Financial Management

Avancerad nivå, R7011N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1N U G VG * Företagsekonomi Företagsekonomi

Ingår i huvudområde

Företagsekonomi

Behörighet
Minst 120 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat varav minst 60 hp inom ämnet företagsekonomi. Goda 
kunskaper i engelska, motsvarande engelska 6.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  

identifiera, beskriva och analysera verktyg inom finansiering och finansiella instrument•
beskriva och analysera hur priser, valuta- och ränterisker påverkar multinationella företag•
identifiera, beskriva och analysera begrepp inom internationell kapitalbudgetering•

Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande kunskaper och verktyg vad gäller finansiering och finansiella instrument för 
investeringsbeslut. Kursen behandlar priser, valutor och ränterisker i multinationella företag som verkar i den globala 
ekonomin. Fokus i kursen ligger på finansiering på globala marknader, valutarisker och kapitalstrukturer samt 
användande av verktyg för internationell kapitalbudgetering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar/lektioner, seminarier, gruppuppgifter, praktikfall och/eller projektarbeten.  
Undervisning på engelska kan förekomma. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursens mål examineras såväl skriftligt som muntligt.  
En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen
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Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med kursen M7016N.  
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Obligatoriska prov och uppgifter U G VG * 7,5 Obligatorisk H13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18
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